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ً اٌخبِظ  :اٌذ١ٌ

عٓ أٔظ سضىٝ ا  عٕىٗ :أٔىٗ  ىٍٝ اٍىس اٌشعىٛي  ىٍٝ ا  ع١ٍىٗ ٚعىٍُ          

 ٚاٌعجىٛص ِىٓ ٚساإىب     فصىففذ أٔىب ٚا١ٌزى١ُ ٚسا ٖ    ِٚعٗ جذرٗ ٠ٚز١ُ فمىبي: 

 ٚاٌجخبس658ٜسٚاٖ ِغٍُ 

 :لبي اٌذبفظ 

ٝ االفرراْ   ف١ٗ أْ اٌّشأٖ ال ذظف ِغ اٌشظاي ٚأطٍٗ ِا ٠خش

 تٙا )أٔرٙٝ والِٗ(

ٝ فٝ ِؼاٌُ اٌغ1/454ٕٓعْٛ اٌّعجٛد ٟلبي ف  ٔمال ػٓ اٌخطات
ٌّا ِٕؼد ِٓ ِغاٚذُٙ ٚف١ٗ د١ًٌ أْ اِاِح اٌّشأٖ ٌٍشظاي غ١ش ظائضٖ ألٔٙا 

ْ ذرمذُِٙ أتؼذ  )أٔرٙٝ والِٗ ِٓ ِماَ اٌظف وأد ِٓ أ
 

 

                                                 

 



 26  

تاب اٌظالج ػٍٝ اٌؽظ١ش  عّذح اٌمبسا ششح  ذ١خ اٌجخبسٜ ٟلبي ف

6/304 
واْ ِماِٙا ِرأخش  ِاِح اٌّشأج ٌٍشظاي ال ذظػ ألٔٗ أرائرٕثط ِٕٗ أْ ٠ٚغ

ٓ ِشذثح اٌظثٝ فّٓ تاب أٌٚٝ أْ ال ذرمذُِٙ.  ػ
 

 :لٍٕب
ٗ ٚعٍُ ػٍٝ شالشح ألغاَ : ْ أفؼاي إٌثٝ طٍٝ اهلل ػ١ٍ  ٚ٘زا ذذ١ٌظ ِٕىُ فأ
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 اٌّجذث اٌثبِٓ

 اٌشد ع١ٍٙبٚشجٙبد 

ُ ٚو ؼادج أً٘ األ٘ٛاء ٠مٌْٛٛ ِا ٠شػٟ سغثاذُٙ ٚ سغثاخ ِؽث١ُٙ ش

ْ ػٓ لائً ٌمٌُٛٙ ؼ ْ طادَ اٌىراب ٚ اٌغٕح ٚ ٠ُ٘ثؽصٛ ٝ ٚ ئ  ٠ؼٍّْٛ ر

 ؼٛر تاهلل ِٕٗٚ ٌىٕٗ اٌٜٙٛ ٠ا طاؼثٟ ٔ 
إْ جعٍٕبن  ٠ب داٚد ػض ٚ ظً ِٓ أذثاػٗ فماي عثؽأٗ "ٚلذ ؼزسٔا ستٕا  

ٓ  زجعا١ٍفخ فٟ األسض فبدىُ ث١ٓ إٌبط ثبٌذك ٚال ر اٌٜٙٛ ف١ضٍه ع
ً ا   .26عٛسج ص األ٠ح " عج١

 

 خ األٌٚٝٙاٌشج

ً  :لبٌٛا  دذ٠ث أَ ٚسلخ أْ إٌجٟ  ٍٝ ا  ع١ٍٗ ٚعٍُ أرْ ٌٙب أْ رؤَ أ٘

ً ف١ُٙ سجبي   ُ ٔغب  ث  ث١زٙب ٚ ثبٌطجع أً٘ ث١زٙب ١ٌغٛا وٍٙ
 اٌشد ػٍٝ ٘زا ِٓ ٚظٖٛ ٔىرفٟ ِٕٙا تٛظ١ٙٓ :

 أٚاًل: اٌؽذ٠س ػؼ١ف .

 . 592لاي أتٛ داٚد ؼذ٠س 
ٓ ؼّاد اٌؽؼشِٟ ؼذشٕا ِؽّذ تٓ فؼ١ً ػٓ اٌٛ ١ٌذ تٓ ظ١ّغ ؼذشٕا اٌؽغٓ ت

 ٝ ػٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ خالد ػٓ أَ ٚسلح تٕد ػثذاهلل تٓ اٌؽاسز أْ إٌث
ٌّا غضا تذسًا لاٌد لٍد ٠ا سعٛي اهلل ئئزْ ٌٟ فٟ اٌغضٚ  طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ِؼه أِشع ِشػاوُ ٌؼً أْ ٠شصلٕٟ اٌشٙادج لاي لشٞ فٟ ت١ره فاْ اهلل 

ْ ذؼاٌٝ ٠شصله اٌشٙادج لاي فىأد ذغّٝ اٌش١ٙذج لا ي ٚوأد لذ لشأخ اٌمشآ
ْ ذرخز فٟ داس٘ا ِإرًٔا فأرْ ٌٙا .  فأعرأرٔد إٌثٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ أ

ٚاٌث١ٙمٟ  3/99لٍد: ٚاٌؽذ٠س أخشظٗ ا٠ؼًا تٓ خض٠ّح فٟ طؽ١ؽٗ 
 . 4/203ٚ اٌؽاوُ فٟ اٌّغرذسن  4/403ٚ اٌذاس لطٕٟ  3/430

ٗ اٌضعس فٟ اٌذذ٠ث  :ٚج

 ٗئعٕادٖ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ خالد ٚ ف١فٟ  2/56لاي تٓ ؼعش فٟ اٌرٍخ١ض 
ْ اٌؽذ٠س ػؼ١ف ٚال ؼعح فٟ اٌؼؼ١ف." فظٙاٌح  صثد أ

ٓ أتٝ داٚد  :فئْ لبٌٛا ٟ ؼغٕٗ فٟ عٕ  .553أْ األٌثأ

  اٌزم١ٍذ عٍّخ ال رٕفك فٟ عٛق إٌّبظشح: لٍٕب

ٗ  ا ػ١ٍىُ ئْ اٌضِرُ ٌٚىٓ ال ٔفغىُ ترؽغ١ٓ األٌثأٝ سؼّٗ اهلل فمذ ؼغٕ

 ىُ أْ ذأخزٚا ٘زا اٌطش٠ك اٌزٜ ػٕذ اٌذاس لطٕٟ .طشلٗ فؼ١ٍّعّٛع ت
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َ   ثبة روش اٌجّبعخ ٚ أٍ٘ٙب ٚ  فخ 1/279لبي اٌذاس لطٕٟ   .األِب

. ٞ  ؼذشٕا اؼّذ تٓ اٌؼثاط اٌثغٛٞ شٕا ػّش تٓ شثح أتٛ أؼّذ اٌضت١ش
شٕا ا١ٌٌٛذ تٓ ظ١ّغ ػٓ أِٗ ػٓ أَ ٚسلح أْ سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

 َ ْ ٠إرْ ٌٙا ٚ ٠ما َ ٔغباٙب  أرْ ٌٙا أ  ٚ رؤ

ٓ لذاِخ فٟ اٌّغٕٟ  2/46 لبي ث

أ٘ددً داس٘ددا وددزٌه سٚاٖ   رىىؤَ ٔغىىب  ٚ ؼددذ٠س أَ ٚسلددح ئّٔددا أرْ ٌٙددا أْ  "

١د١ٓ ؼّدً اٌخثدش    ٌرؼ ٠عة لثٌٛٙا ٚ ٌدٛ ٌدُ ٠دزوش رٌده      اٌذاس لطٕٟ ٚ٘زٖ ص٠ادج
ػ١ٍٗ تأٔٗ أرْ ٌٙا أْ ذإَ فٟ اٌفشائغ تذ١ًٌ أٔٗ ظؼً ٌٙا ِإرًٔا ٚ األراْ أّٔا 

 ."٠ششع فٟ اٌفشائغ

 .شًاعح ػ١ٍىُ ٚ اٌؽّذ هلل أٚاًل ٚ أخفذ١ٌٍىُ طاس ؼ: لٍذ

ٚفؼٍٕا ٘زا ِؼىُ ِصً ِا فؼٍرُ فٟ إٌماب تؼذ لٌٛرىُ اٌّّمٛذح  تأْ إٌماب  

٠ا أعّاء أرا تٍغد اٌّشأج اٌّؽ١غ ٌُ ٠ظٙش ِٕٙا  "ؼشاَ ٚ أعرذٌٍرُ تؽذ٠س
ٚ  "ئال ٘زا ٚ ٘زا ٚ لٍٕا ٌىُ أْ اٌؽذ٠س  ال ٠ؼٛي ػ١ٍٗ فف١ٗ ػؼف شذ٠ذ لٍرُ 

ؼذ٠س أعّاء أ٠ؼًا ػٕذ اٌؽاوُ  االٌثأٝ ٌىٓ األٌثأٟ ؼغٕٗ لٍٕا ٚلذ طؽػ
 "إٌثٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُوٕا ٔغطٟ ٚظٕٛ٘ا ػٍٝ ػٙذ  "لاٌد أعّاء

ٟ ٕ٘ا ٚ  ْ ترظؽ١ػ األٌثأ  ٌىٓ وّا لاي ػض ٚظًلٍٕا فًٙ عرأخزٚ

عٛسج إٌٛس  " ٛا ا١ٌٗ ِزع١ٕٓ أفٟ لٍٛثُٙ ِشضٚإْ ٠ىٓ ٌُٙ اٌذك ٠أر" 
 . 50أ٠ٗ 

ٗ اٌثبٟٔ:  اٌٛج
٘زا اٌؽذ٠س وأٛا ٠ؼؼْٛ ٘زا اٌؽذ٠س  أْ أطؽاب اٌىرة اٌز٠ٓ خشظٛا 

ً اٌّ إِبِخ إٌغب  ٌٍٕغب ذؽد تاب   صاي .ٌٕٕٚظش ػٍٝ عث١

 ٟ ٓ ٌٍج١ٙم  لبي: 1/191اٌغٕ

 تاب ئِاِح اٌّشأج إٌغاء دْٚ اٌشظاي ٚ روش اٌؽذ٠س .

ٓ أثٛ داٚد   لبي: 1/231عٕ

 تاب ئِاِح إٌغاء.

 ٟ ٓ اٌذاس لطٕ  لبي: 1/413عٕ

   الح إٌغب  جّبعخ ٚ ِٛلس إِبِٙٓثبة 
 

 لبي: 3/89 ذ١خ ثٓ اض٠ّخ 

 تاب ئِاِح اٌّشأج ٌٍٕغاء فٟ اٌفش٠ؼح .
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 . ٚ ا  اٌّٛفكفٙزا ٠ىفٟ ٌذؼغ ٘زٖ اٌشثٙح 

ٕغاء ٌٚأص٠ذ ا٠ؼًا أْ فرٜٛ اٌؼٍّاء تٙزا اٌؽذ٠س أّٔا ٘ٛ فٟ تاب ئِاِح ا
 .ٌٍٕغاء

ٜ سلُ     19813ٚلذ عئٍذ اٌٍجٕخ اٌذااّخ اٌفزٛ
: ٔؽٓ طاٌثاخ فٟ اٌغىٓ اٌعاِؼٟ فًٙ ٠عٛص اٌظالج خٍف ئِاِح ذعٙش 4ط

؟ ِغ اٌؼٍُ أٔٗ ال ٠غّؼٕا اٌشظاي ِغ فٟ اٌظالج اٌعٙش٠ح ٚ ٔإِٓ خٍفٙا 

ٓ ِا أِىٓ رٌه ؟ ْ ٚ اٌغٕح ٚ ألٛاي سظاي اٌذ٠  األعرشٙاد تاٌمشآ
ِاِرٙٓ فٟ ٚعطٙٓ ٚال تأط ئظـ: ٠عٛص ٌٍٕغاء أْ  ٠ظ١ٍٓ ظّاػح ٚ ذىْٛ 

ٝ أْ ذعٙش تاٌمشاءج فٟ اٌظالج اٌعٙش٠ح ئر ٌُ ٠غّؼٙا اٌشظاي ألْ  إٌثٟ طٍ
ذإَ أً٘ داس٘ا ٚوزٌه اٌرا١ِٓ ئرا واْ األِش  أِش أَ ٚسلح أْ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 وّا روش .

ٝ ٔث١ٕا ِؽّذ ٚ أٌٗ ٚ طؽثح ٚ عٍُ.  ٚتاهلل اٌرٛف١ك ٚ طٍٝ اهلل ػٍ
 اٌٍعٕح اٌذائّح ٌٍثؽٛز اٌؼ١ٍّح ٚ األفراء .

 اٌشئ١ظ              ٔائة اٌشئ١ظ                ػؼٛ                
 ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ػثذ اهلل تٓ تاص      اٌش١خػثذ اٌؼض٠ض أي طاٌػ اٌفٛصاْ     

 

 
 

 اٌشجٙخ اٌثب١ٔخ

ٟ ث ٓ لٍٕب ثمٛي أث  .ٛس ٚ اٌطجشٞلبٌٛا ٔذ
 

 :اٌشد عٍٝ ٘زا
: أٔٗ ١ٌظ ٕ٘ان أؼذ ؼعح ػٍٝ اٌششع تً اٌششع ؼعح ػٍٝ اٌع١ّغ ٚ لذ أٚاًل

اٌشش  ئرا أخزخ تشخظح وً ػاٌُ أظرّغ ف١هشائ١ٕٟ ؽاق األعفلاي أتٛ ئع
ٗ ٚ عٍُوٍٗ ٚ ١ٌظ ػٕذٔا ؼعح دْٚ   . سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍ

ٚ ئّٔا ػٕذ إٌضاع لذ  .ٚ اٌؼاٌُ ئّٔا ٠رثغ إلذثاػٗ اٌششع ال ٠رثغ ٌزاذٗ فأرثٗ

١ٌظ ئٌٝ اٌشظاي أِشٔا ستٕا ػض ٚ ظً أْ ٔشد األِش ئٌٝ اٌىراب ٚ اٌغٕح ٚ 
ُ  ٌشعٛيفئْ رٕبصعزُ فٟ شٟ  فشدٖٚ إٌٝ ا  ٚ افماي عثؽاٗٔ " أْ وٕز

ٚ أدغٓ رأ٠ٚاًل َ األاش رٌه ا١ش  ْ ثب  ٚ ا١ٌٛ  .59إٌغاء األ٠ح  " رؤِٕٛ
٠مٛال ِصً ٘زا ١ٌٚظ فٟ شٟء ً: إٔٔا ٔعً ِصً ٘زاْ اٌؼاٌّاْ اٌع١ٍالْ أْ ثب١ٔب

ثُٙ ِّا ٠إوذ ٘زٖ اٌذػٛج ٚ لذ روشٔا اإلظّاع اٌزٞ ٔمٍٗ تٓ ؼضَ ٚئْ ِٓ ور

 واْ ٘زا لٌُٛٙ ٌشرٙش ػُٕٙ . 
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ٓ أْ ٔزوش ٚ ٠  ٌش١خ األعالَ سؼّٗ اهلل . ٘زا اٌّماَ والِا فٟ ؽغ

ً ٚ إٌمً  . 2/344 لبي سدّٗ ا  : دس  رعبسض اٌعم

اٌمٛي اٌّؽىٟ لذ ٠غّغ ِٓ لائً ٌدُ ٠ؼدثطٗ ٚ لدذ ٠ىدْٛ اٌمائدً ٔفغدٗ ٌدُ        "

٠ؽشس لٌٛٗ تً ٠زوش والًِا ِعّاًل ٠رٕاٚي إٌم١ؼد١ٓ ٚال ١ّ٠دض ف١دٗ تد١ٓ ٌدٛاصَ      
ألخش ف١ؽى١ٗ اٌؽاوٟ ِفظاًل ٚال ٠عٍّٗ ئظّداي اٌمائدً شدُ ئرا    أؼذُ٘ ٚ ٌٛاصَ ا

ا ِددغ ئشدرّاي اٌىددالَ         ا ٠ٕٚماػٙد فغدشٖ ٠دزوش ٌددٛاصَ أؼدذّ٘ا دْٚ ِددا ٠ؼاسػٙد

ػٍٝ إٌدٛػ١ٓ اٌّرٕالؼد١ٓ أٚ أؼرّاٌّٙدا أ٠ؼدًا ٚ لدذ ٠ؽى١دٗ اٌؽداوٟ تداٌٍٛاصَ         
ِدح  اٌرٟ ٌُ ٠ٍرضِٙدا اٌمائدً ٔفغدٗ ٚ ِدا ودً ِدٓ لداي لدٛاًل اٌردضَ ٌٛاصِدٗ تدً ػا           

 . "اٌخٍك ال ٠ٍرضِْٛ ٌٛاصَ ألٛاٌُٙ

 . 6/300 ِٕٙبج اٌغٕخ إٌج٠ٛخ  ٠ٚمٛي ا٠ضبً سدّٗ ا 

ٚ وص١ش ِٓ رٌه ٌُ ٠ؽشس فٟ ألٛاي إٌّمٛي ػُٕٙ ٚ ٌُ ٠زوش اإلعدٕاد فدٟ   "

 . ٚا  اٌّٛفك "ػاِح ِا ٠ٕمٍٗ تً ٘ٛ ٠ٕمً ِٓ ورة ِٓ طٕفٗ اٌّماالخ لثٍٗ

 

 
  اٌشجٙخ اٌثبٌثخ

  َ  ٌىزبة ا   ُ ألشأ٘ اٌمَٛدذ٠ث ٠ؤ

َ ٌٍشجبي ٚإٌغب    لبٌٛا فٙزا والَ عب
 

ُ اٌثاطً :اٌشد   ػٍٝ ٘زا اٌضػ

ْ ذأذٛا ٌٕا  أٚاًل:  تمائً ٚاؼذ فغش اٌؽذ٠س تّصً ٘زا.ػ١ٍىُ أ
ٓ أ٠ذ٠ٕا فأذٛا ٌٕا تمائً ٘زا .ٚٚ شش   غ ِغٍُ ت١

ْ اٌمَٛ فٟ اٌؽذ٠س ٠مظذ تُٙ اٌشظاي فذ١ٌٍىُ ؼعح ػ١ٍىُ . ثب١ًٔب:  أ

ُ ٌّب إشىبي فٟ  ذ١خ ِغٍُ  3/464 لبي  بدت اٌّفٙ

لٌٛٗ ٠إَ اٌمَٛ ألشؤُ٘ ؼعح ٌٕدا فدٟ ِٕدغ ئِاِدح اٌّدشأج ٌٍشظداي ألْ اٌمدَٛ        

ُٙ تُٙ لٛاَ األِٛس ٚلاي ذؼداٌٝ " ال ٠غدخش لدَٛ ِدٓ لدَٛ " شدُ       ُ٘ اٌشظاي ألٔ
 اء ِٓ ٔغاء "لاي ذؼاٌٝ " ٚال ٔغ

 ٚلاي اٌشاػش : " ِٚا أدسٞ ٚعٛف ئخاي أدسٞ ألَٛ أي ؼظٓ أَ ٔغاء ؟
 فغّٝ اٌشظاي لًِٛا " أ.٘ـ
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– ؼشف اٌماف –فرػ اٌثاسٞ ذؼ١ٍك تٓ تاصلبي اٌعالِخ ثٓ ثبص سدّٗ ا : 
4/476. 

 "٠إَ اٌمَٛ ُ٘ اٌعّاػح ِٓ اٌشظاي " 

 "  2/736 لبي اٌّبٚسدٞ : " اٌذبٚٞ اٌىج١ش

 ٠ٕطثك ػٍٝ اٌشظاي دْٚ إٌغاء . ُ٘ ٌىراب اهلل " فاٌمَُٛأاٌمَٛ ألش"٠إَ 

ِٓ  ِٓ لَٛ ػغٝ أْ ٠ىٛٔٛا خ١شًا ُِٕٙ ٚال ٔغاء َال ٠غخش لٛلاي ذؼاٌٝ "
ٌُ ٠ؼذ روش٘ٓ  ٍٛ دخً إٌغاء فٟ اٌمَٛٔغاء ػغٝ أْ ٠ىٓ خ١شْ ِٕٙٓ" ف

ـ   ف١ّا تؼذ أ.٘ـ
 

 :فئْ لٍزُ

ا رودشٖ ذؼداٌٝ   فٟ اٌؽدذ٠س ػاِدح ٚودزا فدٟ األ٠دح ػاِدح ٚأِد        أْ ٌفظح اٌمَٛ

١ٍظ وّدا لٍدرُ ٚ ٌىدٓ ٘دزا ِدٓ تداب اٌخداص تؼدذ اٌؼداَ ٠ف١دذ           ٌٍٕغاء تؼذ اٌمَٛ ف
 ٍفظح اٌمَٛ ػاِح ذشًّ اٌشظاي ٚ إٌغاء.٘رّاَ فاأل

 :لٍٕب

لذ أٚلؼرُ أٔفغىُ ف١ّا ٔش٠ذٖ فاْ لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٠إَ اٌمَٛ ألشؤُ٘ اٌمدَٛ  
 تٗ خاص ُٚ٘ اٌشظاي ػاَ ٠شاد 

ً  ٠ب أ٠ٙبذمٌْٛٛ فٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ " ِا ,ٛي ٌُٙ: ٔمثش٘بْ رٌه ث إٌبط ضشةِ 

عٛا ٌٌٗ فأعزّعٛا ٌٗ إْ اٌز٠ٓ رذعْٛ ِٓ دْٚ ا   ٓ ٠خٍمٛا رثبثب ٌٚٛ أجّز
 73عٛسج اٌؽط األ٠ح  "

٠شٙذٚا أْ ال إٌٗ  أْ ألبرً إٌبط دزٝ أِشد " طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُٚلٌٛٗ  

ٗ  إال ا   "ٚ أْ ِذّذ عجذٖ ٚ سعٌٛ

ٓ ػّش  - ٗ ِٓ ؼذ٠س ت  ِرفك ػ١ٍ

: ِا اٌّشاد تإٌاط فٟ األ٠ح ٚ اٌؽذ٠س فاْ إٌاط ِٛؼذْٚ ٚ ٔغأٌىُ

 ِششوْٛ ٚ ِٕافمْٛ .

 : ئْ األ٠ح ٠شاد تٙا اٌّششوْٛ ٚ وزا اٌؽذ٠س . ثبٌطجع عزمٌْٛٛ

 : ٚ ٌّارا خظظرُ ؟ لٍٕب

 .ٚأ٠ّا ظٛاب ذع١ثٛٔٗ ٘ٛ ظٛاتٕا ػ١ٍىُ 

 عرمٌْٛٛ األدٌح اٌماطؼح ذمطغ تزٌه . تاٌطثغ
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لٍٕا : ٚ األدٌح اٌماطؼح ِٓ اٌغٕح ٚ اإلظّاع اٌمٌٟٛ ٚ اٌؼٍّٟ ذؽرُ خشٚض 

ٚ اهلل .إٌغاء ِٓ ػَّٛ ٌفظح اٌمَٛ فظاس د١ٌٍىُ ؼعح ػ١ٍىُ ٚ اٌؽّذ هلل 
 اٌٛفك .

 
 

 

 اٌشجٙخ اٌشاثعخ

ْ إِبِبً ٌٍ ُ ثبٌشجبي  خ أْ ٠ىٛ   شجبيلبٌٛا: ِٓ ٠صخ أْ ٠أر

 اٌشد عٍٝ ٘زا اٌضعُ : 

 ألٔٗ ِظادَ ٌٍٕض. ػرثاساال: أٔٗ ل١اط فاعذ أٚاًل

شا١ًٔا: أْ ِٓ ٠أذُ تاٌشظاي ُِٕٙ اٌعاً٘ ٚاٌعاٍ٘ح ُِٕٚٙ ِٓ ال ٠ؼثط اٌمشءاج 
 ٚ ُِٕٙ ِٓ ال ٠ؼشف اٌفاذؽح أطاًل.

ْ ٠ظٍؽٛا أْ ٠ىٛٔٛا أئّح.  فًٙ ذمٌْٛٛ أ

 لٍرُ ِاٌُ ٠مٌٛٗ أؼذ ِٓ ػٍّاء اٌّغ١ٍّٓ فمذ : ٔؼُ,فئْ لٍزُ
ٟ دؼؼٕا٘ا.   ٚ ٔمؼرُ شثٙرىُ اٌصاٌصح اٌر

 فمذ ٔمؼرُ شثٙرىُ ٘زٖ. ٚ اٌؽّذ هلل ٚ اهلل اٌّٛفك  ,: الٚ إْ لٍزُ

 
 اٌذّذ   اٌزٞ ثٕعّزٗ رزُ اٌصبٌذبدٚ


